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 לכבוד  

 רופאי המחוזות והנפות

 חוליםהבקופות  יםרפואיפים האגהמנהלי 

 מנהלי בתי החולים הכלליים

 מנהלי בתי חולים גריאטריים

 מנהלי בתי חולים  פסיכיאטריים

 

 

  למחלימיםמתן תרכיבים נגד נגיף קורונה החדש הנדון:                                        

 2021ינואר  9סימוכין: תדריך החיסונים, פרק "תרכיבים נגד נגיף קורונה החדש", עדכון                                        

 

 SARS-CoV-2-תרכיבים נגד נגיף קורונה החדש לאנשים שנדבקו בנתונים מניסויים קליניים הדגימו שניתן לתת בבטחה 

 בעבר. 

מלאי מוגבל של חיסון, מספר גבוה של עלילים מחלימים, זאת נוכח לא לחסן  הנחהעד כה, משרד הבריאות 

(susceptibles)  ,כולל אנשים בסיכון גבוה לתחלואה קשה שטרם חוסנו, והעדר עדות להדבקה חוזרת משמעותית. מאז

קיימת אפשרות תיאורטית של , . בנוסףהגיע מלאי נוסף של תרכיביםובשתי מנות,  נהרוב האוכלוסייה בסיכון התחס

. קיימת עדות שמחלים המקבל מנה אחת של התפשטות וריאנטים של הנגיף אשר עלולים להדביק אנשים שהחלימו

ואף ממחוסנים בשתי מנות,  לא קיבל חיסוןחיסון מפתח תגובת דחף שמקנה רמת נוגדנים גבוהה יותר ממחלים אשר 

 . מגדיל את מידת המוגנות מפני הדבקה חוזרת הדבראם כי אין הוכחה קלינית כי 
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 לאור האמור לעיל, ההנחיות מתעדכנות כדלקמן:  

 מים.ניתן לחסן מחלי .1

 הגדרתו כמחלים.  ממועד לפחותחודשים  3מנה אחת של חיסון ב ניתן לחסנו – טרם חוסןשחלים מ .2

 אחרילפחות חודשים  3את המנה השנייה  ניתן להשלים –חיסון השל  מנה אחתמטופל שאומת לנגיף אחרי קבלת  .3

 .מועד הגדרתו כמחלים

חודשים במצבים  3ההחלמה, מנה שניתנה לפני שחלפו מועד חודשים לפחות מ 3למרות ההמלצה  למתן החיסון  .4

 תיספר כתקפה. לעיל 3-ו 2המפורטים בסעיפים 

 בכל פרק זמן ממועד ביצוע הבדיקה. מנת חיסון אחתבניתן לחסנו  –מחלים שאובחן על פי בדיקה סרולוגית  .5

 אינו זקוק למנות נוספות. -חיסון  שתי מנותטופל שאומת לנגיף אחרי קבלת מ .6

לפעול יש  ,בוצעהבכל זאת אם ם. חליהוגדר כמעל הצורך במתן חיסון למי ש טילהחל כדי בדיקה סרולוגית אין לבצע .7

 . ללא קשר לתוצאה לעיל 2-6על פי סעיפים 

 לאחרימים  7-החל מחודשים  6 -, תוקף התעודה יעודכן בשלב זה לבחן כמאומתלאחר שאו אדם שחוסן במנה אחת .8

 .תוקף התעודה לא ישתנה ,. במידה ולא ניתן חיסוןהחיסון קבלת

 אחת לאחר שאובחנו כחיוביים יהיו זכאים לתו הירוק.והן מחלימים שקיבלו מנת חיסון מחלימים הן  .9

 

 בהתאם. בתדריך החיסונים יעודכן החדש הפרק על תרכיבים נגד נגיף קורונה 

 

 הואילו להעביר הנחיות אלה לכל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 

 

 

 

    

 בברכה,               

 

 

 ד"ר אמיליה אניס

 מנהלת האגף לאפידמיולוגיה          
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